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INSCRIPCIÓ 2021-22 
 
DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms  

DNI (alumne) DNI (pare/mare) 

Població de naixement Data naixement Edat actual 

Domicili habitual C.P. Població 

Telèfons Telèfons pare/mare 

Correu electrònic 

Correu electrònic pare/mare 

             
DADES ACADÈMIQUES 

Últim curs finalitzat  

Escola anterior 

Cicle que vol estudiar 

Com ens ha conegut? 

Observacions 
Necessitats 
educatives 

Sí 
Les documenta 

Sí Documentació  
per a bonificació 

Sí 

No No No 

    
 

Marca les assignatures comunes de les quals et prepares: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marca les assignatures específiques de les quals et prepares: 

 
Opció A Opció B Opció C Opció D Artístics* ESDAP 

 Dibuix tècnic  Biologia  Economia  Ed. Física 

 

Dibuix artístic 

 

Dibuix artístic  

 Física  Ciènc. Terra  Geografia  Biologia Dibuix tècnic Dibuix tècnic 

  Química  Psicologia  Ciènc. Terra Disseny Disseny 

    Química Cultura 
audiovisual 

Procés 
creatiu  

* Accés als CFGS Artístics, cal escollir dues les assignatures 

 
CtM  CfM  LC  LA  DB  CP  

 

Llengua catalana  

Llengua castellana  

Llengua anglesa  

Matemàtiques   

Història 
(només per a modalitat Artístics) 

 

HORARI 
Matí  

Tarda  

 

Accés als CF de Grau superior i ESDAP 
2021-22 

 

 

Fotografia 

Data de matrícula: 

______________________ 
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MODALITAT  PAGAMENT (DADES A EMPLENAR PER L’ESCOLA) 
 
GRAU SUPERIOR - Preparació Fase general + Fase específica (6 assignatures) 

 
Mensualitats 

Matrícula + Material = 100€  
+ 1 quota de 110€ (setembre) + 7 quotes de 190€ 
(d’octubre a abril) + 1 quota de 110€ (maig) 

 Dos pagaments 760 € (en formalitzar la matrícula) + 760€ (al gener) 

 Pagament únic curs complet 1.490€ en el moment de formalitzar la matrícula 

GRAU SUPERIOR - Preparació Fase general (4 assignatures) 

 
Mensualitats 

Matrícula + Material = 55€  
+ 1 quota de 110€ (setembre) + 7 quotes de 140€ 
(d’octubre a abril) + 1 quota de 100€ (maig) 

 Dos pagaments 540€ (en formalitzar la matrícula) + 540€ (al gener) 

 Pagament únic curs complet 945€ en el moment de formalitzar la matrícula 

GRAU SUPERIOR - Preparació Fase específica (2 assignatures) 

 
Mensualitats 

Matrícula + Material = 55€  
+ 7 quotes mensuals de 110€ (d’octubre a abril)  
+ 1 quota de 45€ (maig) 

 Dos pagaments 350€ (en formalitzar la matrícula) + 350€ (al gener) 

 Pagament únic curs complet 625€ en el moment de formalitzar la matrícula 

ESDAP – Preparació Fase general + Fase específica (8 assignatures) 

 

Mensualitats 

Matrícula + Material = 100€  
+ 1 quota de 110€ (setembre) + 7 quotes de 225€ 
(d’octubre a abril) + 1 quota de 140€ (maig) + 1 quota 
de 100€ (juny)  

 Dos pagaments 970€ (en formalitzar la matrícula) + 970€ (al gener) 

 Pagament únic curs complet 1.925€ en el moment de formalitzar la matrícula 

ESDAP - Preparació Fase específica (4 assignatures) 

 
Mensualitats 

Matrícula + Material = 100€  
+ 8 quotes de 185€ + 1 quota de 100€ (juny)  

 Dos pagaments 690€ (en formalitzar la matrícula) + 690€ (al gener) 

 Pagament únic curs complert 1.350€ en el moment de formalitzar la matrícula 

 

Documentació que aporta l’alumne 

 Full d’inscripció (les dades sol·licitades en aquest full) 

 Fotografia (1) 

 Fotocòpia del DNI  

 Full de domiciliació bancària (en cas de pagament fraccionat) 

 Pagament de la matrícula (no es retorna un cop iniciat el curs) 

 
Signatura del responsable 

Data i segell de l’escola 
Signatura i conformitat de l’alumne

1
 

  

 

                                                           
1
 En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, s'informa al titular de les dades que seran incorporades a un fitxer propietat d’Escola ISC, que 
podrà fer-ne un ús exclusivament acadèmic i informatiu. El titular de les dades podrà en tot moment exercir els 
drets d'accés, rectificació i cancel·lació legalment establerts. 


